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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                      وزارة التربية الوطنية         

 2019  -2018: السنة الدراسية                                   02:فرض المراقبة الذاتية رقم 

 02:عدد الصفحات  لغة عربية  : المادة إ.ت + رياضيات + تجريبية. ع:  الشعبة    ثانوي 2:المستوى

        مفتش التربية الوطنية/  زيانعادل : إعداد 
  

 :الّنص

  :قال الّشاعر البحتريّ 
  دُ ـــــــِغمْ  ِإْفَرْنَدهُ  َضمّ  ُنْصل ُحَشاَشةُ   هـــــأخرَيات في الّصبــــــــحَ  كأنّ  لـــــولي
  َعْهدُ  باْلَكرى له ما ليٍل، ابن بعْين  عٌ ــــــــَهاج انُ ــــــــَوسن والّذْئب ْرَبْلُتُه،َتسَ 

ْبدُ  بُ ــــــــــــــــــالثَّعال فيه يــــــــــوتألُفن  هـــــــَجَثَماتِ  عن الُكْدريَّ  اـــــــــالَقط ُأثيرُ    والرُّ
  دُ ــــــــَنهْ  َشوىًّ  جانَبْيه من وأْضالُعه  َزورَ  لُ ـــــــيحمِ  نِ ــــــــــــــــالعيْ  ِملءِ  وأطلَس 

  أدّ ـــــــــــــُمنْ  أعَوجُ  الَقوسِ  َكَمتن وَمْتن  رُّهــــــَيجُ  اءِ ـــــــــــــــالرِّشَ  لُ ـــــــــــــمث َذَنبٌ  هــــــــل
  دُ ـــوالِجل والّروحُ  الَعظمُ  إالّ  فيه افمَ   ُرهــــــَمري رّ ــــــاسَتم حّتى ،الطَّوى َطواه

  ردـــــــالبَ  أْرَعده الَمقُرور َكقضقَضة  الرَّدى أِسّرِتها في ُعْصالً  ُيَقْضِقض
  َرْغدُ  عيَشةٌ  بها ُتعرف لم ِببيداءَ   به ما الُجوع ِشّدة من وبي لي، َسَما
  دُّ ـــــــــــــــــــالجَ  ُيتِعُسه والَجدُّ  بَصاحبه  هــــــــنفسَ  ثدّ ـــــــــــــــــُيح ذئب اــــــــــــبه كالَنا

  دــــــــــالّرعْ  يتَبعه البرق مثل فأقَبل  هــــفِهجتُ  فارَتجْزُت، أْقعى، ثُم وىــــــــــعَ 
  ُمْسودُّ  ّليلوال ينقّض  َكوكب على  اـــــــــريَشه تحِسب اءـــــــــــَخرق ْرتهـــــــــــفأوجَ 
  دّ ـــــــــالجِ  هو ِمنه األْمرَ  أنّ  وأْيَقنتُ   ةـــــــــــــــوَصرامَ  رأةـــــــــــجُ  إالّ  ازداد اـــــــــــــَفم

  والِحقدُ  والرُّْعبُ  اللُّبُّ  يُكون بَحيثُ   اــــــــــــــــنْصَله فأْضللتُ  أْخرى، فأْتَبعُتها
  الِوْردُ  ُذبَ ـــــــــــــــعَ  أّنه لو َظمأٍ  َعلى  الرََّدى لَ ــــــــــــــــــــــــَمنهَ  أْوردُتهُ  وَقد َفَخرّ 

  

  :شرح المفردات
    .صدره: زوره .الذئب األغبر :أطلس. نائم: هاجع. ثوباً  أي اّتخذت الّليل سرباالً : تسربلته. بقية الّسيف: حشاشة نصل  

         .طعنته: أوجرته. يحّدث صوتًا بأسنانه: يقضقض. الجوع: الطوى .حبل الّدلو: الّرشا
     

  :األسئلة
  )نقطة 14: (الجزء األّول

  )نقاط 07: (أوال ـ البناء الفكريّ 
   أمامه؟ لقي ماذا الّشاعر؟ سار زمن أيّ  في .1
 .اذكرها. عّدد الّشاعر صفات خصمه .2
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 .ها في عبارة موجزةتحمل القصيدة ثالثة أفكار أساسّية، حّددها ثم ُصغ .3
  .الّتمثيل مع بمؤّشرين لذلك َأِشر الّنّص، على المهيمن الّنمط ما .4

 

  )نقاط 07( :الّلغويّ  البناء ـ ثانيا
 .يعودا، مبرزًا دورهما في بناء الّنّص  من على ثّم بّين ُدّل عليهما .ضميران القصيدة من األخيرة األبيات في تكّرر .1
       .تمفردا إعراب خطّ  تحته ما أعرب .2
  غرضه؟ ما  الّسادس؟ البيت صدر في األسلوب نوع ما .3
  . البالغيّ  وأثرها نوعها، ثّم بّين بيانّية صورة عشر الثّالث البيت من استخرج .4
      

 )نقاط 06( :الثاني الجزء
 : اإلدماجّية الوضعّية

  .والمصطافين ئحينالّسا قبل من كبيرا إقباال الّصيفّية اإلجازة في مدننا الجزائرّية تشهد   
  : المطلوب

الّنمط  مستخّدما للمصطافين، الّنصائح من جملة موّجها الّسياحة في الجزائر، مزايا عن فيها تتحّدث فقرة اكتب   
  .البيانّية الّصور من أمكن وما والّتحذير اإلغراء المناسب وموّظفا أساليب
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 محاور
 الموضوع

  اإلجابة عناصر
 التنقيط وسلّم اإلجابة نموذج 

 العالمة
 المجموع مجزأة

الجزء 
: األّول

)ن14(  
 

البناء 
 الفكريّ 

 

 .ذئبا وقد لقي الفجر،طلوع  ر الليل قبيلآخالّشاعر سار  .1
 ه ذئب أغبر الّلون، ضخم الجسم، قوائمه مرتفعة،عّدد الّشاعر صفات خصمه وهي أنّ  .2
 .ه قوسيل، وكان ظهره منحنيا كأنّ يمأل عين من تراه، كان طويل الذّ    
 :الّرئيسةاألفكار  .3

 .ئب لهالذّ إلى صحراء موحشة واعتراض آخر الليل خروج الّشاعر  )3...1(   
 .الّشرس الّذئبصفات ) 7...4(   
 .به عليهمعركة الّشاعر مع خصمه وتغلّ ) 14...8(   
  :راتهومن مؤشّ  ،يّ الوصفهو  ّص الّنمط الغالب على النّ  .4

  اإلطار الّزمانيّ ، »...الّصبح  وليل كأنّ «مثل الّتشبيه في قوله  :البيانّيةور الصّ    
والّنعوت األحوال  كثرة). موحشةالّليل بصحراء  ر منفي زمن متأخّ (: والمكانيّ    

 .واإلضافات

01 
  

01.5 
 
  
03 
 
  
  

01.5 

07 

البناء 
 الّلغويّ 

 

وضمير  اعر،الشّ  ويعود على )أنا(الّضميران الّلذان تكررا هما ضمير المتكلم  .1
 بوفي تجنّ ال ل دورهما في بناء القصيدة أوّ يتمثّ  الخصم، ويعود على )هو( الغائب
بين  وتوضيح العالقةبط بّين أشطر القصيدة الرّ  لممل ثانيا، وكذلك فياالّتكرار 

 .ّص النّ  واالنسجام فيساق االتّ  وأخيرًا تحقيق الخصمين،
 :اإلعراب .2
 . آخرهنصبه الفتحة الظاهرة على وعالمة اسم كأّن منصوب  : الّصبح   - 
  .رللتعذّ على األلف ة المقدرة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمّ  : الطوى   - 
  .الّصرفه ممنوع من الفتحة نيابة عن الكسرة ألنّ  وعالمة جّرهم مجرور بالباء إس :بيداء -   

  .حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها: مثل -  
طواه الطوى حتى « نوع األسلوب الماثل في صدر البيت الّسادس أسلوب خبريّ  .3

  .، غرضه الوصف»..استمر مريره
 عن موصوف  وهي كناية ».والحقد عبُ والرّ  بحيث يكون الّلبُّ « :ر البيانّيةو الصّ  .4

وتقوية المعنى المعركة  ءالموصوف بعد بد توضيح: البالغيّ  وهو القلب أثرها
                                      ).تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها(

02  
 
 
 
 
02 
  
 

 
1.5  
  
1.5 

07 
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 )نقاط 06( :الثاني الجزء
  

 :ةاإلدماجيّ  ةالوضعيّ  تقويم شبكة  

 المؤشرات المعايير
 العالمة
 مجزأة

 المجموع

 مع المالءمة
 :الوضعية

 .للوضعية المنتوج استجابة1-

 .الكتابة لنمط المنتوج استجابة 2-

 .مناسب لغويّ  رصيد استعمال 3 -

01  

01  

01  

06 

 :اللغة سالمة
 .سليما بناء الجمل بناء  - 1

 .الوقف ماتعال احترام 2-

0.50  

0.50  

 :الّرسم سالمة
 .الكتابة قواعد مراعاة 1 -

 .اإلمالء قواعد مراعاة 2 -

0.50  

0.50  

 مصداقية
 وجمال التعبـير

 :العرض

 .للرأي الّتعليل مع األفكار ثراء 1 -

 .التقديم حسن و التنظيم 2 -

0.50  

0.50  
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